
FORMANDENS BERETNING 2019. 

Hvad er Tejn for en størrelse? 

En Tejnebo mødte et par kvinder på Strandvejen ovenfor havnen, som standsede 

hende og spurgte, hvor hovedgaden i Tejn var? Øh. Tja, hvor er hovedgaden. Der er 

sådan set kun en gade i Tejn, som folk udenfor Tejn kender og bruger. Strandvejen. 

For at komme fra Allinge til Gudhjem eller omvendt. Det vil vi meget gerne gøre 

noget ved. Der skal være noget at standse op efter. Vi vil meget gerne på det 

bornholmske landkort som en by, der tilbyder noget, der er værd at undersøge 

nærmere. 

Året 2018 har budt på mange spændende arrangementer i Tejn Borgerforening.  

Vores deltagelse i Fantastiske Fælleskaber var et anderledes og omfangsrigt projekt, 

som indrullerede alle foreninger i byen. Det var sjovt og anderledes, at udtænke, 

hvordan vi fik vist vores fantastiske fælleskab i Tejn i en video, der måtte vare 2 

minutter. Vi havde en dejlig dag med optagelser i Lagunen, hvor der var gang i 

vildmarksbadet og en masse unge mennesker på vandet. Pladsen foran 

Medborgerhuset blev brugt til gymnastik, stort orkester, kaffebord og grill, og inde i 

huset var der kunstudstilling, e-sportdrenge og bankospil ved Pensionistforeningen. 

Mange Tejneboere have fundet vej til arrangementet, selv om det foregik på en 

hverdagseftermiddag. Vi glædede os til at der blev stemt, og ved selve 

afslutningsshowet var en delegation på TV2 i Åkirkeby, mens Medborgerhuset viste 

liveudsendelse derfra. Igen med mange deltagere. Desværre vandt vi ikke, men jeg 

føler alligevel, at vi har det mest fantastiske fællesskab på Bornholm. 

20. april holdt Tejn Borgerforening 25 års jubilæum. Den første bestyrelse var 

inviteret og mange havde valgt at deltage i festlighederne i Medborgerhuset. En fin 

markering af jubilæet.  Vi havde lagt op til en fest på Kildebakkeskolen, men for få 

havde lyst til at deltage, så vi aflyste dette arrangement. 

Trolling Master 2019 var et fantastisk arrangement. På grund af det gode vejr 

flyttede det meste af Bornholm til Tejn i de glade trollingdage. Masser af fisk og 

glade mennesker fyldte vores by. Vores frivillighed var i top, og vi styrkede 

fællesskabet for fuld udblæsning. Desværre havde byen Tejn ikke meget at byde på. 

Skipperkroen, pølsevognen og Cafe Norden var alle lukkede, så vi var meget 

afhængige af vores dejlige Dagli’Brugs, som altid stiller op.  Det gjorde, at vi alle løb 

lidt hurtigere, men da alle er indstillede på at det skal være en fest, så gik det flot. 



Til vores Sct. Hans arrangement var underholdningen også i top. Der var børnebål, 

hoppeborg, norsk skolekorps, kongelig operasang og flot båltale ved Jacob Lund. 

Mange store og små deltog. Det flotte sommervejr gjorde, at vi ikke måtte have 

fakkeltog, grill og bål, men derimod fik vi lov at bruge penge på at fjerne bålet igen. 

Vi har haft mange andre arrangementer gennem året. Vores datastue besøges hver 

torsdag af mennesker, der har behov for hjælp til EDB. Fællesspisningerne er altid 

udsolgt og vi har haft 6 søndagsmatineer gennem året, med så forskellige emner 

som kvindekrisecenter, rengøring, museumsplaner, feriedrenge, bornholmske sange 

og havneudvidelse. Tusind tak til alle ildsjæle og deltagere.  

Vores huse i Tejn bliver hurtigt solgt, men bybilledet i øjeblikket er lidt kedeligt. En 

hel del huse på Strandvejen er blevet solgt til folk, der har valgt, ikke at bo i dem 

hele året. Det gør, at der er mange tomme vinduer på vores hovedgade. Det giver 

ikke et retfærdigt og spændende udtryk for dem, der kører gennem byen. Jeg håber 

inderligt, at når istandsættelse og renovering er overstået, så bliver husene igen til 

helårsbeboelser.  

Hvis vi kigger på fremtiden for Tejn, så ser jeg en udvikling i positiv retning. Der er 

netop kommet gang i udviklingen af vores forskellige projekter på havnen. 

Kommunen har ansat en ny koordinator, der som det første er gået i gang med Tejn 

Havn. Vi har haft et på møder med ham, og er meget positive. Vores hengemte 

budgetpenge frigives på næste kommunalrådsmøde, så det er bare med at komme i 

gang. Et par nye interessenter har vist interesse for nogle af bygningerne på havnen, 

og vi forventer os meget af de nye tiltag, der kommer. 

Der skal bygges 28 nye boliger på grunden på Havnevej. Det vil fylde pladsen med liv 

og nye tejneboere. Det kan selvfølgelig give nogle gener for dem, der vil få frataget 

noget af deres udsyn til vandet, og den øgede aktivitet, vil også give nogle 

udfordringer i byggefacen. Borgerforeningen er dog for udvikling af byen, og vil 

gerne byde velkommen til nye borgere i vores lokalområde. 

Bornholms Museum har købt de bygninger, der sidst indeholdt Bornholms kød og 

catering. De har et spændende projekt med oplagring af kunstværker og arbejdende 

værksteder. Der skal tilknyttes arkæologistuderende, og der vil blive et levende miljø 

rundt om bygningerne. Det bliver spændende, at følge deres arbejde. 

Tejn Idrætsforening har fået financieringen til Mulighederne Hus i stand, og er tæt 

på at begynde byggeriet. Borgerforeningen glæder sig over, at Idrætsforeningen får 



bedre muligheder for deres afdelinger, og at vi i byen får et stort lokale, hvor der 

kan afholdes store og spændende arrangementer. Held og lykke med byggeriet. 

En anden glædelig begivenhed for Tejn er, at Skipperkroen har fået ny ejer, der er i 

fuld gang med at renovere de slidte lokaler. Vi ser frem til, at det igen kan blive et 

samlingspunkt for byen og jeg håber, at lokalbefolkningen vil støtte op om vores nye 

spisested. 

Borgerforeningen ønsker i fremtiden, at der skal være mere fokus på de mange 

børnefamilier, der er flyttet til byen. Det er dejligt at møde barnevogne og unge 

mennesker i gaderne igen. Vi indkalder til et tilflyttermøde først i april, hvor vi vil se 

om der er opbakning fra børnefamilier til at mødes til fællesspisninger, legestue eller 

andre former for arrangementer. 

Jeg har hørt Tejn omtalt som Hundelortebyen! Det er bare ikke i orden. 

Borgerforeningen har opsat 4 standere med hundeposer, og de bliver ofte fyldt op, 

så der må være nogle, som bruger poser. Men absolut ikke nok. Vi bliver nødt til at 

blive bedre til at samle op efter os. Det er en skændsel for byen med alle de klatter 

alle vegne, for ikke at tale om det svineri, det medfører på fodtøj, barnevogne m.m. 

Vi har modtaget et ønske om et førstehjælps/hjertestarterkursus. Det vil vi oprette i 

fremtiden i samarbejde med Idrætsforeningen. 

Tejn Borgerforening har en masse frivillige, der arbejder for os. Jeg sender en stor 

tak til: 

madholdet, der laver skøn mad til Fællesspisningerne,  

velkomstkommite’en, der byder nye borgere velkommen  

fyrbøderne, der tænder op i Vildmarksbad og sauna 

havnerådet, der er gode sparringspartnere i havnesager 

Tejn Lokalhistoriske Arkiv, der passer på vores fortid 

Datastuefolket, der stiller op for at hjælpe os med IT-problemer 

Vores webmaster, der passer vores altid aktuelle hjemmeside 

Min bestyrelse, der altid stiller op med praktisk og moralsk bistand 

 

Men først og fremmest alle jer i Tejn, der kommer, når vi kalder; til trollingvagter, til 

arbejdsdage og til alle vores forskellige arrangementer. 

Jeg begyndte min beretning med at spørge, hvad Tejn er for en størrelse. Jeg håber, 

jeg i fremtiden kan sige, at det er en driftig, fremsynet, pæn og imødekommende by, 

der har noget at byde på for folk og turister i alle aldre. 



Som TV2 direktør Jan Jørgensen sagde, da han af et amerikansk TV hold blev spurgt, 

om hvad der skulle til for at lave et arrangement som Trolling Master Bornholm: 

IT TAKES A VILLAGE! 

( DET BEHØVER EN HEL BY, DER DELTAGER) 

 


